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مدرب غانا الصربي ميلوفان راييڤاتش يصافح الالعب برنيس تاغوي           )أ.ڤ.پ(

مدرب أميركا بوب برادلي في امتحان ناري أمام غانا                )أ.پ(

تدافع غانا عن سمعة القارة 
السمراء عندما تالقي الواليات 
املتح���دة الي���وم على ملعب 
»رويال بافوكينغ ستاديوم« 
في مدينة راستنبرغ في الدور 

ثمن النهائي.
وتس���عى غانا الى ضرب 
عصفورين بحجر واحد غدا، 
االول هو حتقيق إجناز تاريخي 
ببلوغها دور ربع النهائي في 
مشاركتها الثانية على التوالي 
وتعويض فشلها في مونديال 
أملانيا 2006 عندما خرجت على 
يد البرازيل، والثاني هو ضمان 
بقاء ممثل للقارة السمراء في 
املنافسة على لقب املونديال 
افريقي���ا  ال���ذي حتتضن���ه 
للمرة االولى عل���ى أرضها، 
وذلك بعد اخلروج اجلماعي 
ملمثلي القارة: جنوب افريقيا 
املضيفة واجلزائر والكاميرون 
ونيجيريا، وتضاؤل حظوظ 
س���احل العاج بنسبة كبيرة 
في تخطي الدور االول، حيث 
حتتاج الى الفوز بأكثر من 7 
أهداف على كوريا الشمالية 
وخس���ارة البرتغ���ال ام���ام 
البرازيل متصدرة املجموعة 

السابعة.
وحجزت غانا بطاقتها الى 
الدور الثان���ي للمرة الثانية 
عل���ى التوالي على الرغم من 
خس���ارتها ام���ام أملانيا 1-0 
الثالثة االخيرة،  في اجلولة 
لكنها قدم���ت عروضا جيدة 
حتى اآلن في البطولة بتغلبها 
على صربي���ا 1-0، وتعادلها 
مع اس���تراليا 1-1، علما انها 
تخوض النهائيات في غياب 
أفضل العب في صفوفها جنم 
تشلس���ي االجنليزي مايكل 
ايسيان املصاب. وأنقذت غانا 
القارة السمراء من الغياب عن 
الدور الثاني للمرة االولى منذ 

28 عاما.
يذكر ان مدرب غانا ميلوفان 
راييفاتش يخوض اول جتربة 
له على رأس احد املنتخبات 
وهو كان قاد غانا الى اجناز 

العام احلالي ببلوغها  مطلع 
النهائية لكأس االمم  املباراة 
االفريقية عندما خسرت امام 
مص���ر 0-1، علما انها لعبت 
بتش���كيلة ش���ابة في غياب 

النجوم بسبب االصابة.

عزيمة وإصرار

لكن عزمية املنتخب الغاني 
ستصطدم بإصرار قوي من 
الواليات املتحدة الساعية الى 
استعادة مجدها في الثالثينيات 

عندم���ا بلغ���ت دور االربعة 
للنسخة االولى للعرس القاري 
والى تصفية حس���اباتها مع 
غانا بعدما أخرجتها االخيرة 
من الدور االول ملونديال أملانيا 
2006 بالف���وز عليها 2-1 في 
الثالث���ة االخيرة.  اجلول���ة 
املنتخ���ب االميركي  وانتزع 
بطاقته في الوقت بدل الضائع 
من مباراته امام اجلزائر في 
اجلولة الثالثة االخيرة، لكنه 
قدم عروضا رائعة منذ بداية 

املونديال بتعادله مع اجنلترا 
1-1 وسلوڤينيا 2-2.

ويسعى املنتخب االميركي 
ومدربه بوب برادلي الى تكرار 
اجن���از كأس الق���ارات العام 
املباراة  املاضي عندما بلغوا 
النهائية على حساب اسبانيا 
بطل���ة اوروبا )2-0( قبل ان 
البرازيل 3-2  امام  يخسروا 
بعدما تقدموا 2-0 في الشوط 

االول.
وجنح برادلي في تشكيل 

منتخب مزي���ج بني الالعبني 
املخضرم���ني أمث���ال الندون 
دونوف���ان والقائد كارلوس 
بوكانيغرا وح���ارس املرمى 
تيم هوارد والصاعدين أمثال 
جنله ماي��كل وروبي فيندلي 
وبيني فيلهايبر، كما استفاد 
البع��ض في  من اح��ت���راف 
الق���ارة االوروب��ية واجلزء 
الب��اقي في دوري ك��رة ال��قدم 
الواليات  للمح��ترفني داخل 

املتحدة.

قال مدرب أميركا بوب برادلي: »لألسف لم 
نستفد من الراحة كثيرا بعد مباراتنا املاراثونية 
أمام اجلزائر، مواجهتنا املقبلة ستكون أمام 
منتخب افريقي ثان يشبه أسلوبنا من حيث 
التكتل في الدف��اع واالعتماد على الهجمات 

املرتدة. 
نارية س��نواصل  املواجه��ة  س��تك��ون 
الل��عب بأسل��وبنا الذي ب��دأنا به البط��ولة 
ألن��ن��ا ال نرغ��ب س��وى ف��ي حت��قيق 

االنت���صارات«.

برادلي: مواجهة نارية   جيان: سنواصل تألقنا 

راييڤاتش: الضغوط كبيرة

قال مهاجم غانا أسامواه جيان صاحب الهدفني 
الوحيدين لغانا حتى اآلن من ركلتي جزاء رفع بهما 
رصيده الى 3 أهداف ومنها هدفه في مرمى التشيك 
)2-0( في مونديال 2006: »اننا على الطريق الصحيح، 
نحن منثل قارتنا أحسن متثيل وذلك يجعلنا سعداء 
جدا«. واضاف »س��نواصل تألقنا في الدور الثاني 
من أجل الذهاب بعيدا في البطولة، فمش��وارنا في 
النسخة احلالية أس��هل من النسخة السابقة عندما 
واجهنا البرازيل )0-3(. لكن هذا ال يعني أننا نستهني 
بخصومنا، بالعكس، نحن نكن كل االحترام جلميع 

املنتخبات ف��ي البطولة ألنها جميعها قوية وتهدف 
الى حتقيق أفضل نتيجة ممكنة«. وتبدو طريق غانا 
سهلة نسبيا حتى الدور نصف النهائي ألنه في حال 
تأهلها الى ربع النهائي ستالقي الفائز من املباراة التي 
ستجمع بني االوروغواي وكوريا اجلنوبية.  واضاف 
جيان »س��يكون ذلك اجنازا غير مسبوق، بالتأكيد 
نطمح الى الذهاب بعيدا، لكن دور األربعة أمر صعب 
ويتطلب تركيزا ذهنيا ونفس��يا كبيرا«. وتابع »في 
الوقت احلالي ال نفكر س��وى في مواجهة الواليات 

املتحدة، وبعد ذلك سنرى ما سيحصل«.

أعرب مدرب غانا الصربي ميلوفان راييڤاتش 
عن فخره بتأهل املنتخب الغاني الى الدور الثاني 
مش��يرا الى ان ذلك »يعتبر اجنازا مهما بالنسبة 
لفريق��ي وألفريقيا بأس��رها«. وتابع »الضغوط 
ستكون كبيرة على الالعبني اآلن، ألن الدور الثاني 
كان محطتهم االخيرة في النسخة األخيرة باالضافة 
الى انه��م اآلن يحملون آمال وأحالم وطموحات 
القارة السمراء«. واوضح »الواليات املتحدة منتخب 
قوي وال يستس��لم، أثبت انه يس��تحق التأهل 

الى الدور الثاني عن جدارة، قدم مباريات رائعة 
وبالتالي يجب توخي احلذر منه«. وختم »بالنسبة 
لنا سنحاول تصحيح األخطاء التي وقعنا فيها أمام 
املانيا خصوصا الفعالية أمام املرمى وهز الشباك، 
ألننا خلقنا فرصا كثيرة أمام املانيا وفشلنا في 
ترجمتها الى اهداف. أمتنى بدوري ان نس��جل 
أهداف��ا من فرص وليس م��ن ركالت جزاء، الن 
هز الش��باك أمر ضروري في باقي مشوارنا في 

املسابقة«.


